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1. Поняття «заходи процесуального примусу» 

Ефективність діяльності адміністративного суду напряму пов’язана із налагодженістю 

взаємодії з іншими учасниками адміністративного судочинства і зумовлена дотриманням усіма 

особами встановленого порядку у судовому засіданні. Значення нормативно встановлених 

заходів процесуального примусу в КАС України полягає в тому, що суди отримують реальні 

інструменти для впливу на осіб, що порушують встановлені в суді правила. Закріплення заходів 

процесуального примусу в окремому розділі КАС України підкреслює значення інституту 

примусу під час здійснення судочинства.  

Застосування адміністративного примусу – це результат реалізації державно-владних 

повноважень органів публічного управління, в той час як застосування процесуального примусу 

є результатом діяльності судових органів в особі головуючого в судовому засіданні.  

Заходи процесуального примусу завжди спрямовані на забезпечення всебічного, повного і 

об’єктивного з’ясування всіх фактичних обставин по справі, а також на дотримання і реалізацію 

процесуальних прав самих учасників адміністративного судочинства 

На основні порівняльного аналізу судового (процесуального) і позасудового 

(матеріального, адміністративного) правового примусу можна виокремити низку спільних і 

відмінних рис.  

По-перше, адміністративний примус використовують у публічному управлінні для 

охорони суспільних відносин, які виникають у цій сфері виконавчо-розпорядчої і організаційно 

власної діяльності в той час як судовий примус застосовується для забезпечення додержання 

встановленого порядку здійснення правосуддя.  

По-друге, механізми правого регулювання адміністративного і судового примусу 

передбачають різні підстави і порядок застосування відповідних примусових заходів.  

По-третє, порядок застосування адміністративно-примусових заходів здебільшого 

регулюють норми адміністративного права, які знаходять своє вираження у багатьох 

нормативних актах, зокрема Закон України «Про національну поліцію», Кодекс України про 

адміністративні правопорушення, Кодекс адміністративного судочинства України. 

Завдання адміністративного судочинства обумовлене головним обов’язком держави, 

яким є утвердження й забезпечення прав та свобод людини. 

У відповідності до ст. 144 Кодексу адміністративного судочинства України, заходами 

процесуального примусу є процесуальні дії, що вчиняються судом у визначених цим Кодексом 

випадках з метою спонукання відповідних осіб до виконання встановлених в суді правил, 

добросовісного виконання процесуальних обов’язків, припинення зловживання правами та 

запобігання створенню протиправних перешкод у здійсненні судочинства. 

Заходи процесуального примусу застосовуються судом, як правило, негайно після 

вчинення порушення. Про застосування заходів процесуального примусу суд постановляє 

ухвалу. 

До однієї особи не може бути застосовано кілька заходів процесуального примусу за 

одне й те саме порушення. 

Застосування до особи заходів процесуального примусу не звільняє її від виконання 

обов’язків, встановлених цим Кодексом. 

Додержання встановленого порядку в судовому засіданні створює необхідні умови для 

нормальної роботи суду та всіх учасників адміністративного процесу, сприяє ефективному 

дослідженню доказів і, як слідство, забезпечує реалізацію прав, свобод та інтересів усіх 

зацікавлених осіб. Правила, передбачені ст. 44, 47 КАС України, формують шанобливе ставлення 

сторін та учасників адміністративного процесу до суду . Отже, порушення цих правил може 

призвести до застосування заходів процесуального примусу. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran10562#n10562


Законом встановлено, що застосування заходів процесуального примусу тягне за собою 

несприятливі наслідки для особи, яка скоїла певні порушення. Проте це не звільняє особу від 

виконання обов'язків, встановлених КАС України. 

  Метою застосування процесуального примусу в адміністративному процесі є:  

1) охорона процесуальних правовідносин під час розгляду і вирішення публічно- 

правового спору; 

 2) припинення порушень встановлених правил поведінки у залі судо- вого засідання;  

3) забезпечення встановлено- го порядку розгляду та вирішення публічно- правового 

спору та постановлення законного, обґрунтованого та повного рішення у справі.  

Законодавець покладає обов’язок слідкувати за дотриманням порядку в залі судового 

засідання не тільки на головуючого в судовому засіданні а й на судового розпорядника, який 

повинен забезпечувати належний стан залу засідання, а також слідкувати за додержанням 

порядку усіма присутніми. Тим не менш, головуючий в судовому засіданні залишається єдиною 

особою, яка уповноважена застосовувати заходи процесуального примусу.  

Виконання зазначених в ухвалі суду (яка може бути проголошена усно) заходів 

процесуального примусу покладається на судового розпорядника, а у разі необхідності, також 

на спеціальні підрозділи судової міліції. Всі виявлені порушення порядку ведення судового 

засідання разом з заходами процесуального примусу, спрямованими на їх усунення, є 

юридичними фактами, які створюють певні правові наслідки.  

Сам факт застосування заходів процесуального примусу не є кінцевою метою, а лише 

засобом для забезпечення реалізації (дотримання, виконання. тощо) норм процесуального права 

в адміністративному судочинстві. Варто звернути увагу на те, що застосування до особи 

заходу процесуального примусу не виключає можливості застосування до неї механізмів 

притягнення до адміністративної відповідальності, наприклад, за прояв неповаги суду.  

Враховуючи той факт, що заходи процесуального примусу все ж таки спричиняють 

несприятливі наслідки для особи, можна провести паралель із заходами стягнення, і можуть 

хоча б теоретично розглядатись як санкції до інших адміністративно- процесуальних норм, що 

містяться у КАС України. Кодекс адміністративного судочинства України не передбачає меха- 

нізму окремого оскарження рішення суду (ухвали) про застосування заходів процесуального 

примусу.  

Таким чином, учасники адміністративного процесу і будь-які особи, що не 

погоджуються з ухвалою суду про застосування заходів процесуального примусу, повинні 

включити заперечення на таку ухвалу до скарги на судове рішення, ухвалене за результатами 

розгляду справи. Наведена ситуація поширюється на всі встановлені заходи процесуального 

примусу.  

 

2. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу 

Підставами застосування заходів процесуального примусу виступають:  

- реалізація принципу поваги до суду; дотримання порядку в судовому засіданні;  

- необхідність забезпечення додержання послідовності та порядку вчинення 

процесуальних дій; необхідність дотримання правил професійної етики;  

- спрямованість на забезпечення повного, всебічного та об’єктивного з’ясування всіх 

обставин справи. 

Підставою для застосування заходів процесуального примусу може бути порушення 

встановлених у суді правил, зокрема й тих, що встановлюються безпосередньо судом, а також 

протиправне перешкоджання здійсненню судочинства чи зловживання своїми правами. 



Про застосування заходів процесуального примусу суд постановляє ухвалу. 

Аналіз змісту ч. 1 ст. 146 КАС України дає змогу констатувати, що до учасників 

судового процесу та інших осіб, присутніх у судовому засіданні, за порушення порядку під час 

судового засідання або невиконання ними розпоряджень судді (головуючого судді) 

застосовується попередження, а в разі повторного вчинення таких дій – видалення із залу 

судового засідання. У частині 3 ст. 198 КАС України визначено, що учасники судового 

процесу, а також інші особи, присутні в залі судового засідання, зобов’язані беззаперечно 

виконувати розпорядження головуючого, додержуватися в судовому засіданні встановленого 

порядку та утримуватися від будь-яких дій, що свідчать про явну зневагу до суду або 

встановлених у суді правил.  

Застосування попередження як заходу процесуального примусу саме для зацікавлених 

осіб у результатах розгляду справи накладає суттєвий відбиток на фактичну реалізацію ними 

процесуальних прав у майбутньому, значно впливає на тривалість перебігу судового розгляду 

справи. Підстава видалення із залу судового засідання є аналогічною підставі застосування 

попередження лише із вказівкою на те, що вимагає повторного вчинення порушення порядку 

під час судового засідання або невиконання розпоряджень головуючого. 

 На такій самій ознаці, як повторність протиправної поведінки, акцентовано увагу і 

законодавцем, розглядаючи її підставою для застосування до особи-порушника такого про- 

цесуального заходу, як видалення із залу судового засідання. Тобто така особа продовжує 

перешкоджати належному перебігу судового процесу і проігнорувала загрозу застосування 

щодо неї більш суворого заходу процесуального примусу, вказану в ухвалі про застосування 

попередження. Звертає на себе увагу зміст ч. 2 ст. 146 КАС України стосовно того, що у разі 

повторного вчинення перекладачем, спеціалістом дій, за які застосовується попередження, суд 

оголошує перерву і надає час для заміни перекладача і спеціаліста. Вбачається, що такий 

законодавчий припис зумовлений тим, що видалення вказаних учасників справи із залу 

судового засідання призведе до порушення процесуальних прав осіб, що беруть участь у справі, 

і які користується їхніми послугами. Разом із тим таке правило мало бути застосоване не лише 

до перекладача та спеціаліста, а також і до інших осіб, які в судовому засіданні виконують 

свої професійні обов’язки, – експерта і експерта з питань права, якщо їх видалення із залу 

судового засідання призведе до неможливості об’єктивного та неупередженого вирішення 

адміністративної справи. Підставою для застосування іншого заходу процесуального примусу 

– тимчасового вилучення доказів для їх дослідження судом є неподання без поважних причин 

письмових, речових чи електронних доказів, що витребувані судом, або неповідомлення причин 

їх неподання (ч. 1 ст. 147 КАС України), про що постановляється ухвала. Метою тимчасового 

вилучення доказів для дослідження судом є створення умов для встановлення обставин справи, 

враховуючи принцип активності суду в адміністративному судочинстві. 

Неприбуття в судове засідання особи, яка бере участь у справі, якщо суд визнав  

обов’язковою особисту її участь, тягне за собою відкладення розгляду справи (ч. 2 ст. 205, ст. 

206, ч. 2 ст. 313 КАС України). Одночасно суд вирішує питання про відповідальність особи, яка 

не з’явилася. Так, відповідно до ч. 1 ст. 148 КАС України привід може бути застосовано до 

осіб, особисту участь яких визнано судом обов’язковою, а також свідків, які без поважних 

причин не прибули у судове засідання або не повідомили причини свого неприбуття.  

Варто відзначити, що відповідальність учасників судового процесу за невиконання 

процесуальних обов’язків, зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допу- 

щення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству натепер значно посилена законо- 

давцем у вигляді накладення штрафу.  



На цей факт вказують нормативні приписи, встановлені ст. 149 КАС України. Зокрема, 

суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід Державного бюджету України з 

відповідної особи штрафу у сумі від 0,3 до трьох розмірів прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб у випадках:  

1) невиконання процесуальних обов’язків, зокрема ухилення від вчинення дій, 

покладених судом на учасника судового процесу;  

2) зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з 

метою перешкоджання судочинству;  

3) неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або 

неподання таких доказів без поважних причин суб’єктом владних повноважень;  

4) використання під час процедури врегулювання спору за участю судді портативних, 

аудіотехнічних пристроїв, а також здійснення фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису.  

Главою 9 КАС України (ст. ст. 144–149) закріплено адміністративно-процесуальні 

норми, які визначають заходи процесуального примусу, їх види, підстави, умови та особливості 

порядку застосування. Вичерпний перелік заходів процесуального примусу поповнився (липень 

2017р.) новою процесуальною дією примусового характеру – штрафом, про що свідчать 

нормативні приписи ч. 1 ст. 145, 149 КАС України. Що стосується інших заходів 

процесуального примусу (попередження, видалення із залу судового засідання, тимчасового 

вилучення доказів для дослідження судом, приводу), то нормотворець, як і у попередній 

редакції КАС України, прописав їх окремими ст. ст. 146–148 КАС України.  

Застосування заходів процесуального примусу є виключно правом судового органу в 

особі судді – головуючого в судовому засіданні, який виступає єдиним суб’єктом, що 

уповноважений на їх застосування лише під час розгляду та вирішення адміністративної справи 

у чітко визначених законодавчо встановлених межах. 

 

3.Види заходів процесуального примусу 

З метою спонукання осіб до виконання встановлених у суді правил, сумлінного 

виконання процесуальних обов’язків, припинення зловживання правами та запобігання 

створенню протиправних перешкод у здійсненні судочинства главою 9 розділу 1 Кодексу 

адміністративного судочинства України визначені підстави та порядок застосування заходів 

процесуального примусу. 

Види заходів примусу 

Види заходів процесуального примусу визначені в ст. 145 КАСУ, до них належать: 

попередження, видалення із залу судового засідання, тимчасове вилучення доказів для 

дослідження судом, привід та штраф. 

Важливо розуміти, що до однієї особи не може бути застосовано кілька заходів 

процесуального примусу за одне й те саме порушення, тобто діє принцип, закріплений у ст. 61 

Конституції України. 

При цьому законодавство встановлює важливу гарантію і подальшого виконання 

обов’язків сторони адміністративного провадження. Так, застосування до особи заходів 

процесуального примусу не звільняє її від виконання обов’язків, встановлених цим Кодексом 

(ч. 3 ст. 145 КАСУ). 

Частиною 5 ст. 44 КАСУ визначені обов’язки учасників справи.  

Попередження і видалення 

До учасників судового процесу та інших осіб, присутніх у судовому засіданні, за 

порушення порядку під час судового засідання або невиконання ними розпоряджень судді 
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(головуючого судді) застосовується попередження, а в разі повторного вчинення таких дій — 

видалення із залу судового засідання. 

З огляду на зазначене, корисно згадати, що особи, які бажають бути присутніми у 

судовому засіданні, допускаються до зали судового засідання до початку судового засідання та 

під час перерви. Суд може видалити із зали судового засідання осіб, які перешкоджають 

веденню судового засідання, здійсненню прав або виконанню обов’язків учасників судового 

процесу або судді, порушують порядок у залі судового засідання. 

Разом із тим особи, присутні в залі судового засідання, представники засобів масової 

інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з 

використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу 

суду, але з урахуванням обмежень, установлених КАСУ. 

Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, а також трансляція 

судового засідання повинні здійснюватися без створення перешкод у веденні засідання і 

здійсненні учасниками судового процесу їхніх процесуальних прав. 

Особи, присутні в залі судового засідання, повинні встати, коли входить і виходить суд. 

Рішення суду особи, присутні в залі, заслуховують стоячи. Учасники судового процесу, інші 

особи, присутні в залі судового засідання, звертаються до суду та один до одного, дають 

пояснення, показання, висновки, консультації тощо стоячи. 

Учасники судового процесу, а також інші особи, присутні в залі судового 

засідання, зобов’язані беззаперечно виконувати розпорядження головуючого, додержуватися в 

судовому засіданні встановленого порядку та утримуватися від будь-яких дій, що свідчать про 

явну зневагу до суду або встановлених у суді правил (ч. 3 ст. 198 КАСУ). 

За прояв неповаги до суду винні особи притягуються до відповідальності, встановленої 

законом. Питання про притягнення учасника справи або іншої особи, присутньої в залі 

судового засідання, до відповідальності за прояв неповаги до суду вирішується судом негайно 

після вчинення правопорушення, для чого у судовому засіданні із розгляду справи 

оголошується перерва, або після закінчення судового засідання. 

Окремо передбачені заходи процесуального примусу для перекладача та спеціаліста. 

Так, у разі повторного вчинення перекладачем, спеціалістом дій, визначених у ч. 1 ст. 146 

КАСУ, суд оголошує перерву і надає час для заміни перекладача, спеціаліста. 

Тимчасове вилучення доказів 

Частиною 4 ст. 9 КАСУ передбачено, що суд вживає визначені законом заходи, 

необхідні для з’ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування 

доказів з власної ініціативи. 

Тимчасове вилучення доказів 

У разі неподання без поважних причин письмових, речових чи електронних доказів, що 

витребувані судом, або неповідомлення причин їх неподання суд може постановити ухвалу 

про тимчасове вилучення цих доказів державним виконавцем для дослідження судом (ч. 1 ст. 

147 КАСУ). 

Ухвала про тимчасове вилучення доказів для дослідження судом є виконавчим 

документом, підлягає негайному виконанню та має відповідати вимогам до виконавчого 

документа, встановленим законом. 

Згідно з ч. 2 ст. 14 КАСУ судові рішення, що набрали законної сили, є обов’язковими до 

виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх 

посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об’єднаннями на 

всій території України. У контексті наведеного доречно згадати про кримінальну 
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відповідальність за невиконання судового рішення, що набрало законної сили, яка передбачена 

ст. 382 Кримінального кодексу України. 

Привід 

Суд з урахуванням обставин справи може визнати участь тієї чи іншої особи обов’язковою. 

Статтями 205 та 206 КАСУ передбачені дії головуючого у разі неявки учасників 

провадження на виклик суду. Як правило, це є підставою для відкладення розгляду справи, 

внаслідок чого затягуються розумні строки її розгляду. Одним із способів забезпечення 

належної явки є привід. 

До належно викликаних осіб, особисту участь яких визнано судом обов’язковою, свідків, 

які без поважних причин не прибули у судове засідання або не повідомили причини 

неприбуття, може бути застосовано привід до суду через органи Національної поліції України з 

відшкодуванням у дохід держави витрат на його здійснення. 

При цьому привід до суду не застосовується до малолітніх та неповнолітніх осіб, 

вагітних жінок, інвалідів першої і другої груп, жінок, які доглядають дітей віком до шести років 

або дітей-інвалідів, а також осіб, які згідно з КАСУ не можуть бути допитані як свідки. 

Про привід суд постановляє ухвалу, в якій зазначає ім’я фізичної особи, яка підлягає приводу, 

місце проживання (перебування), роботи, служби чи навчання, підстави застосування приводу, 

коли і куди ця особа повинна бути доставлена, кому доручається здійснення приводу.  

Ухвала про привід до суду передається для виконання до органу Національної поліції 

України за місцем провадження у справі або за місцем проживання (перебування), роботи, 

служби чи навчання особи, яку належить привести. Ухвала про привід до суду оголошується 

учаснику судового процесу, до якого застосовується привід, особою, яка її виконує.  

У разі неможливості здійснення приводу особа, яка виконує ухвалу про привід до суду, 

через керівника органу Національної поліції України негайно повертає її суду з письмовим 

поясненням причин невиконання. 

Штраф 

Зважаючи на те, що юридична відповідальність має індивідуальний характер, 

законодавець передбачив, що у випадку невиконання процесуальних обов’язків, зловживання 

процесуальними правами представником учасника справи суд, з урахуванням конкретних 

обставин справи, може стягнути штраф як з учасника справи, так і з його представника, що, на 

нашу думку, є цілком виправданим. 

Суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід Державного бюджету України з 

відповідної особи штрафу у сумі від 0,3 до 3 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних 

осіб.  

Суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід Державного бюджету України з 

відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб у випадку: повторного чи систематичного невиконання процесуальних 

обов’язків; неодноразового зловживання процесуальними правами; повторного чи 

систематичного неподання витребуваних судом доказів без поважних причин або без їх 

повідомлення; невиконання ухвали про забезпечення позову або доказів. 

У випадку невиконання процесуальних обов’язків, зловживання процесуальними 

правами представником учасника справи суд з урахуванням конкретних обставин справи може 

стягнути штраф як з учасника справи, так і з його представника. 

Разом із тим ухвалу про стягнення штрафу може бути оскаржено в апеляційному 

порядку до суду вищої інстанції. Оскарження такої ухвали не перешкоджає розгляду справи. 
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Постанова суду апеляційної інстанції за результатами перегляду ухвали про накладення штрафу 

є остаточною і оскарженню не підлягає. 

Ухвала про стягнення штрафу є виконавчим документом та має відповідати вимогам до 

виконавчого документа, встановленим законом. Стягувачем за таким виконавчим документом є 

Державна судова адміністрація України. 

Суд може скасувати постановлену ним ухвалу про стягнення штрафу, якщо особа, щодо 

якої її постановлено, виправила допущене порушення та (або) надала докази поважності причин 

невиконання відповідних вимог суду чи своїх процесуальних обов’язків. 

В адміністративному процесі діє принцип презумпції протиправності рішення органів 

влади, тобто, то не позивач повинен довести, що орган влади порушив його права, а орган влади 

зобов'язаний довести, що він діяв відповідно до закону. 

Суму штрафу призначає суддя на свій розсуд, враховуючи характер порушення, 

поведінку сторони та інші факторів. Дане рішення може бути оскаржене в апеляції. Платить 

керівник природно зі своїх особистих грошей, в іншому випадку, це вважається нецільовим 

використанням коштів підприємства. Крім того, законодавець передбачив і те, що суд  може 

скасувати постанову про накладення штрафу, якщо суб'єкт надасть докази і пояснить 

поважність причин, за якими він вчасно їх не надав і звернеться з проханням про скасування 

стягнення. 

     Якщо орган влади систематично не надає документи, то суд може розглянути позов на 

підставі наявних матеріалів справи. І визнати ненадання доказів, як факт проти органу влади, 

оскільки нескінченно витребувати документи і чекати, суд не має права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


